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Visi & Misi
VISI
Jangka Panjang : Pada tahun 2024 menjadi Fakultas yang unggul di bidang pendidikan
teknologi dan kejuruan berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
Jangka Menengah (2010-2014) : Menghasilkan sarjana pendidikan dan tenaga ahli madya
bidang teknologi dan kejuruan yang profesional berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan
kecendekiaan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi era global.
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan
teknologi dan kejuruan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan
lulusan unggul berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di bidang kependidikan dan
nonkependidikan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang
mendorong pengembangan potensi masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih dan akuntabel.
5. Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk mendukung pencapaian
visi fakultas teknik.
KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA bertekad untuk meningkatkan
mutu pendidikan dan pengajaran secara terus menerus, melalui:
1. Peningkatan pemerataan kesempatan dan mutu masukan melalui seleksi jalur bibit
unggul dengan memperluas cakupan dan wilayah sekolah.
2. Peningkatan relevansi dan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
mencakup:
Peningkatan mutu kurikulum melalui evaluasi silabi dan lembar kerja serta
penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Peningkatan mutu sarana dan prasarana belajar mengajar berdasarkan evaluasi
efektifitas pemakaian dengan memperhatikan use factor dan kepadatan hunian,
melakukan perawatan secara teratur dan perbaikan dengan melibatkan unit
produksi.
Peningkatan evaluasi program mengacu rencana tahunan dan evaluasi diri.

Peningkatan manajemen pendidikan dan pemanfaatan jaringan informasi dalam
melaksanakan pendidikan dan pengajaran serta pelayanan kepada mahasiswa.
3. Peningkatan indeks prestasi lulusan, penurunan lama studi, dan peningkatan kecepatan
memperoleh pekerjaan.
4. Peningkatan kompetensi dosen, tenaga administratif fakultas dan teknisi.
5. Memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap dosen, pegawai administratif, teknisi
dan semua orang yang terlibat dalam proses belajar mengajar mengenai pentingnya
penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang bermutu. Oleh karenanya mereka
senantiasa dibekali pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mampu
bertindak pada setiap kesempatan yang ada dalam kontribusinya terhadap peningkatan
mutu pendidikan dan pengajaran secara terus menerus.
Kebijakan mutu ini akan selalu dievaluasi secara terus menerus sesuai perkembangan
kegiatan dalam upaya untuk mencapai kepuasan pelanggan.
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